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 جومرد حقي إمساعيل ــــــــــــــ
القّوة ، هي اسـتماا  لطااةـا انونو ـا عم اـن النشـان عالناـو عا رهـا ، عهـي عوـ  حالـا 
الضــا، ، علطقــوة تســواة لسو ــا رســا وــل عرعدهــا عاناــف انــراد منهــا ، عتيهــا ، ةــوة 
اإلرادة ، عهي حال اجملاهدة يف إجناز األعاال رغااً عـ  اناـاعا عاناوةـاة ، عمـ  حيـن 

ف الشـــماعا عـــ  ماـــف القـــوة ،  ســـتايع  ت  فهـــل ،  ت مـــ   رةيـــاة التوـــو   اخـــتمع ماـــ
اع القوة بالشماعا ، تطي  هل شماعا ةوة ، علي  هل ةوة شماعا ال شري هو  ت  ستم

. 
تواا ةد بينا يف مقالنا السابق ، شماعا القائد الشهيد عحالا اإلةدام عنـد  عطـم مـر سـ    

آخر ةد  راعى لنا عحن   راةا عةفت  ال اوليا عطم مناا  اجلهاد ا ، اليوم  دخل إىل مشهد
 الشهادة ، إهنا القوة .

القائد الشهيد ، صدام حسـ  اجمليـد ، ععطـم مـدى سـن  حيا ـ  الـد يا ، عمـع  اومـا   فـار  
ةــد ها ــمج  رتتــ   شــ  إىل مســتق ل رجــل مــ  الاــراز ارــاط الــوي  طيــق بار  ا ــ  الرعحــي 

الشر ، الااهر ، عبتأر خ  مت  اجمليد ، ترتجل التأر خ لـ   سـاراً مـ   عانادي بأصط  احملّادي
 ور يف حال  اجلهادي الوي جتسد عايقـاً مـ  اليـوم األعل م تاائـ  يف صـفوع حـعث ال اـن 

حيـن  شـهد لـ  رتـاب دربـ  بـالقوة عالشـماعا عةـد اجتااتـا يف ش اـيا الاريب امشرتاهي ، 
  هل  شوال اهليانا امستااار ا ، عهنوض األّما عانضي اجملاهد انتاطع إىل خمط األّما م

 هبا ل طوغ مقامها ا قيقي اليت   شأها هللا  ااىل هبا عطم ار  ا عالوسايا .
هــات القائــد الشــهيد ،  قــرر  يا ــ  بشــماعا عوضــي يف  لــ  بقــوة م  طــ  ة ــل  ت  تاــدر 

القــرار الشــما  عالفاــل القــوي نــا تيــ  انواةــع القياد ــا يف ا ــعث عالدعلــا لينتقــل إىل موةــع 



ماطوا األّما عتاه ها األبيا ، توات جماهدًا عضع رعحـ  عطـم  هفـ   ااـل مـع رتاةـ  حـ  
الثمث  م  متوز اجمليدة ارالدة ، عهنا بد  العمات الـوي  ااـل بـ   –بطسوا ثورة السابع عشر 

ا يف التاـــدي لوـــل  شـــوال عمـــ  موةـــع متقـــدم بوـــل مـــا  عل مـــ  الشـــماعا عالقـــوة الربا يـــ
 امستااار عواعم   اراسئا لطنيل م  هراما األّما ععّع تاه ها .

القائــد الشــهيد ، صــدام حســ  اجمليــد ، مــا رضــخ عم  ســطل لســ  هللا  اــاىل ، توــات بقــوة هللا 
عحولــ   اصــراً لوــل حرهــاة التوــرر يف الاــاني ، عمــا تطســا  عجهــاد  هطهــا ب ايــدة عــ  توــر 

د عبر امج عاط  اليومي ، توات  مـر   ياـي  ت  توالـا عطـم الاـراب األمـل حيـن تيهـا القائ
 عهـار  عاجملوس السل الععاع ، ةرر بشماعا  ت  ضـرثةائد مسوار   اب ربي تهل الاهيو يا 

الاهيو يا يف تطسا  ، ع فو ةرار  بقوة  عيل ال أس الاظيل ، عهوا ا ال مع الفرس اجملوس 
، ةرر  ت  تادى أل ااعهل ع اد ر ) ثورهتل ( انش وها ، مث  فـو  لـ  بـأت جـر  ه ـ هل  

 هأس السل .
إم  عمــا ها ــمج عةفتــ  يف عجــ  الاــاني الوفــري الشــيااع حيــن اجتااــوا عطــم احــتمل الاــراب

ي ةدماً عطم  ر ق اجلهاد عاحدة يف الشواهد اليت  ش  ا إىل شماعت  عةو   الرعحيا يف انض
ث ــــاة حقيقــــا  هــــداع حــــعث ال اــــن الاــــريب امشــــرتاهي يف الوحــــدة عا ر ــــا مــــ   جــــل إ

عامشرتاهيا ع راباها اجلديل ، تقا ل يف ج هاة القتـال عخاـل لوـل انراحـل اجلهاد ـا عطـم 
تور ـر عالسـمم ، عةا ـل حـ  يف  سـر  راتضـاً  هـل  شـوال انسـاعماة الـيت  ر ق النار عال

ــار لاــراب عباــد  ، عرضــمج عطيــ  ا يــاة عرضــمج عطيــ  ة ــل احــتمل ا الــد يا تــأيب ، لقــد اخت
حيـن التأسـي هـد  اناـافم سـيد ا وّاـد صـّطم هللا الشهادة بشماعا عمضم إليهـا بقـوة ، 

رمــعاً يف رمــوز األّمــا األجمــاد عطــم مــر التــأر خ الاــريب توــات رــق عحقيــق  اــاىل عطيــ  عســّطل ، 
ــأر خ ال اــن الاظــيل الــوي  ــا هــوا حيــن هــو   اإلســممي منــو عاــر باــن اإلســمم إىل  ومن
 ســتار تيـــ  رتـــاب ال اـــن يف  ســـا   رع  انمحــل اجلهاد ـــا يف ســـ يل هللا عمـــ   جـــل  ر ـــر 



ئـد اجلهـاد ، شـي نا ا  يـا ، عـعة عراةنا الاظيل عهامل  راث األّمـا ، حـاد هل يف  لـ  ، ةا
 إبراهيل الدعري ، حفظ  هللا عا د  بنار م  عند  .

عة، القائد عطم مناا الشهادة ، بالشماعا انوصوع هبا ، عبقوة اإلرادة عالث اة ال اويل 
ي تــاه  األّمــا ، عليقــدم درســاً يف يــي تطســا  ، ةضــيا الاــرث انرهع ــا ، عحييــحي،   تســل ، 

ث اة الاقائدي عالثوري ، حين ل   ووت  ل  إم باجتاا  الشماعا بالقوة بول اجلهاد عال
تيهاـــا مـــ  اناـــاع عالـــدممة الرعحيـــا حيـــن وضـــي هبـــا اجملاهـــد ةـــدماً حنـــو  قيـــق  هداتـــ  
السامياة لسد األّما انشرب ، عما ث اة رجال انقاعما الاراةيا السيارى يف ثورهتل اجلااه  ا 

ة م  صور استطهام انااع الرعحيـا يف الواـامة الرجوليـا حيـن استوضـار ان ارها إم صور 
 الشماعا عالقوة عليوو وا حّما عطم م  غادر إحدامها  ع هطتامها .

ــ  بقطــوبول ، عاســتهطاوا الاــعم عالقــوة مــ  مشــهد الشــهادة ، تقــد  راد  هللا  ت   ــدبرعا عةفت
عاراد  هللا عحّما عطـم انطـّو   رهسـهل ،   ووت حّما عطم انرتحن  ، عحّما عطم انرجف  ،

 شهيداً يف  رع  خامتا  شتهيها م   لقم الساع عهو شهيد .
 عهللا  هرب ، علي سأ اراسؤعت .

  
 


